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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

3. března 2019 – 8. neděle v mezidobí
1. čtení: Sírachovec, kap. 27, verš 5-8
Na slovech se projeví smýšlení lidského srdce
Odpověď k žalmu: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý
2. čtení: 1. list sv. Pavla Korinťanům, kap. 15, verš 54-58
Smrti, kdepak je tvoje vítězství?
Evangelium: Lukáš, kap. 6, verš 39-45
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra a trám ve vlastním oku nepozoruješ
Hledej proto nejvyšší vědění ne ve slovní disputaci, ale v dokonalém dobrém životě, ne jazykem,
ale vírou, která vychází z prostého srdce a nezakládá se na dohadech učené bezbožnosti. Jestliže
bys totiž nevýslovného Boha hledal v nějakých rozkladech, vzdálí se od tebe více, než byl. Budešli však hledat ve víře, bude jeho Moudrost tam, kde bydlí, v branách, kde přebývá, alespoň z části
bude k spatření. Takže Bůh je opravdu nějakým způsobem dosažitelný, a to když v něho, přesto
že je neviditelný a nepochopitelný, věříme. Je totiž třeba věřit v Boha takového, jaký je, tj. neviditelného, i když ho zčásti lze vidět čistým srdcem.
sv. Kolumbán, opat
Tento týden si připomínáme:

4. března
6. března

sv. Kazimíra
POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

Příští neděli bude 1. neděle postní. Při bohoslužbách se budou číst tato čtení:
1. čtení: 5. kniha Mojžíšova, kap. 26, verš 4–10
2. čtení: list sv. Pavla Římanům, kap. 10, verš 8–13
Evang.: Lukáš, kap. 4, verš 1–13

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
V době postní konáme pobožnosti křížové
Příležitost ke svaté zpovědi je půl hodiny
cesty v neděli a v pátek od 17.30 hod.
před každou mší svatou, během adorací a na
Společně se modlíme růženec ve čtvrtek a v so- požádání i jindy
botu v 17.30 hod.
Na Popeleční středu bude příležitost ke svaV pátek po večerní mši svaté je půlhodinová té zpovědi již od 17 hod.
tichá adorace
Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože, abychom vždycky poznávali, co se ti líbí,
a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.

Minulou neděli se při sbírce Haléř sv.
Petra vybrala částka 41.016 Kč.


Tuto neděli 3. března:
- od 10.30 hod. nácvik ministrantů
- od 11 hod. mše svatá zvlášť pro rodiny
s dětmi
- od 19.15 na faře společenství žen
- od 19.15 ve videosále beseda o misiích
ve Středoafrické republice v rámci projektu
SIRIRI.


Výhled farních akcí pro děti a mládež na
jaro a léto 2019






V pondělí 4. března:
- od 18.45 hod. v besídce Rozhovory o víře
pro mládež.


V úterý 5. března::
- od 9 hod. v besídce setkání seniorů
- od 19 hod. ve videosále Kurzy beta
- od 19 hod. v besídce zkouška chrámového
sboru Cantores Cordis.

Ve středu 6. března:
- od 8 a od 18 hod. při obou mších
svatých udílení popelce, příležitost ke
svátosti smíření bude večer již od 17 hod.
- od 19 hod. ve videosále Teologický
klub.



Ve čtvrtek 7. března:
- od 17 hod. všechna náboženství
- po večerní mši svaté prosíme o pomoc při
úklidu kostela
- od 19 hod. ve videosále společenství
mladší mládeže
- od 19 hod. v besídce setkání
katechumenů
- od 19 hod. v kryptě modlitby matek
- od 19 hod. v modrém salonku seminář o
duchovním životě
- od 20 hod. kontemplace v kryptě.







Příští neděli 10. března:
- od 10 hod. v besídce farní kafe
- od 19.30 hod. modlitby chval v kryptě.










Pravidelná čtvrteční náboženství a pondělní
Rozhovory o víře; Rozhovory beze změn každé
pondělí a náboženství každý čtvrtek (pouze
s výjimkou velikonočních prázdnin)
Příprava na biřmování pro mládež, specifická
příprava na biřmování bude probíhat o velikonočních nedělích od 19.15 hod., jedná se o následující neděle: 28. dubna a 5., 12., 19. a 26. května, dlouhodobá příprava se děje v rámci Rozhovorů o víře pro mládež
Předsvatodušní duchovní obnova pro starší
děti a mládež od 31. května do 2. června, od
pátku 31. května (podvečera) do neděle 2. června
(podvečera) v Jesenici u Rakovníka, pro biřmovance zároveň závěrečná část přípravy na biřmování
Biřmování v sobotu 8. června (vigilie slavnosti
Seslání Ducha svatého), při mši svaté od 18
hod.
Příprava na první svaté přijímání a první svatou zpověď – bude probíhat každou středu od 16
hod. počínaje středou 3. dubna (krom středy 17.
dubna), předpokládá paralelní docházku dětí na
náboženství
První svaté přijímání v neděli 16. června, při
mši svaté od 11 hod.
první svatá zpověď bude v pátek 14. června od
19 hod.
Sobotní výlety pro děti, první jarní výlet bude
v sobotu 6. dubna, termíny dalších výletů budou
upřesněny
Velkovýprava pro starší děti a mládež „Východní Slovensko 2019“ od 22. července do 3.
srpna
Čundrovýprava pro starší děti a mládež „Rychlebské hory 2019“ od 12. do 17. srpna
Dětský tábor „Mariánská 2019“ od 24. do 31.
srpna

Středa 6. 3. 2019 18 h CANTORES CORDIS
řídí M. M. Ondrášová varhany Ondřej Urban
Jiří Třanovský (1592–1637) / harm. Johann Sebastian Bach (1685–
1750): Ježíši, dárce milosti  Petr Chaloupský (*1964):
V kajícnosti začněme půst  Bohuslav Korejs (*1925): Žalm při
označování popelem  Benešovský kancionál (1575): Pamatuj,
člověče  Georg Neumark (1657) / harm. Johann Sebastian Bach:
Kdo dobrým Bohem dá se vésti (Wer nun den lieben Gott läßt
walten)

Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně
130 00 Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 19
www.srdcepane.cz

